
Projektaftale 
 

 
 

Mellem 
 

Danmarks Skiforbund 
 

i det følgende kaldet ”DSkiF” 
 

og 
 

Københavns Skiklub 
 

i det følgende kaldet ”KS” 
 

er indgået nedenstående samarbejdsaftale om DSkiF’s outsourcing af aktiviteter 
vedrørende Langrend & Skiskydning til KS og udvikling og drift af Projekt Langrend & 
Skiskydning. Nærværende aftale skal indgå som bilag i DSkiF’s ”Game Plan” på linje 

med DSkiF’s kraftcenter aftaler. Parterne opdaterer aftalen løbende iflg. § 2, så den er i 
overensstemmelse med ”Game Plan”. 

 
§ 1 

Formål og aktiviteter  
 

DSkif har som en del af sin strategi defineret en udviklingsmodel, der gælder på tværs 
af dicipliner herunder Langrend & Skiskydning (på sne og rulleski) (se nedenfor). For at 
sikre en høj faglig fokus og skalerbarhed på strategisporet ”Talent og eliteudvikling” har 
DSkiF valgt at outsource en del af aktiviteterne i denne model til KS, via Projekt 
Langrend & Skiskydning. Specielt indenfor områderne ”Lær at træne”, ”Træn for at 
træne/uddanne”, ”Træn for at konkurrere” og ”Træn for at vinde” ønsker DSkiF at 
outsource aktiviteter og kompetence til KS.  
 
Formålet med denne outsourcing er dels, at aktiviteterne er tæt på klubberne, dels at 
sikre en bred kontinuerlig forbedring af talent- og eliteudviklingen indenfor dansk 
Langrend & Skiskydning med udgangspunkt i DSkiF’s strategiske mål og 
værdigrundlag. 
 
KS’s arbejde skal basere sig på visionen om flere, bedre og gladere skiløbere samt 
følgende værdier: 

• Glæde 
• Engagement 
• Fællesskab på tværs af klubber 
• Udfordringer på løbernes aktuelle og højere niveau/at give den enkelte 

oplevelsen af at udvikle sig og mestre sin sport på et højere niveau 
• Team fokus omkring det at være del af et dansk talent og elite setup, fremfor 

individuelt fokus. 
• Meningsfyldt og stimulerende samvær med andre atleter 
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• Relationen mellem træner og den enkelte løber er stærk  
• Åbenhed 
• Transparens 
• Dialog 
• Sikre kommunikation med Grønland i arbejdet med udvikling af Langrend & IBU-

aktiviteter 
 

 
DSkif’s udviklingsmodel: 
 

 
 
 
 
KS er en selvstændig klub med egen bestyrelse og egne vedtægter som er medlem af 
Danmarks Skiforbund. Projekt Langrends & Skiskydnings støttes af DSkiF. DSkiF 
udpeger et bestyrelsesmedlem for hhv. Langrend og Skiskydning som kontakt til 
projektet i samarbejde med DSkiF sekretariatet. 
 
DSkiF har indgået en projektaftale med KS om en række aktiviteter som beskrevet 
nedenfor og det er således KS, der varetager den løbende drift og har den operationelle 
beslutningskompetence og ansvar til at sikre opfyldelse af DSkiFs strategimål for disse 
områder. KS fungerer herudover som et videnscenter som DSkiF kan benytte sig af 
vedrørende Langrend & Skiskydnings disciplin.  
 
Projektet Langrend & Skiskydning aktiviteter omfatter: 

• Opbygning, faciliter og herefter overordnet vedligeholdelse af permanent(e) 
træningsmiljø(er) i Danmark for talenter og de bedste løbere. 

• Afdække muligheder for nemmere adgang og hyppigere træning på sne. 
• Koordination af en rød tråd i trænings-tilbuddene i Danmark. 
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• Opstarte og supportere hjemlige aktiviteter, der på sigt kan skabe grundlag for 
flere konkurrence-aktive (børn og unge). 

• Skabe fundament for et kontinuert elite-og talentarbejde. 
• Ansættelse og opfølgning på faste trænere. 
• Kontakt til hjemlige og udenlandske samarbejdspartnere 
• Sponsorer 
• Økonomi 
• Træde til som træner/ instruktør ved udvalgte aktiviteter. 
• Løbende sparring og udvikling af nye konkurrence-trænere/ -holdledere. 
• Sikre dialog med Grønland omkring udvikling af Langrend og 

Skiskydningsaktiviteter 
Elite*: 

• Etablering af rammer for en fast national elite*  
• Sikre fast adgang til ekspertbistand (smøring, udstyr, mental træning, 

skydeteknik, osv.). 
• Etablering af løbende kontakt og support til løbere med bopæl i udlandet.  
• Være træner/ holdleder ved udvalgte begivenheder 
• Etablere landshold, til endelig godkendelse i DSkiF bestyrelse 
• Ved udarbejdelse af udtagelseskriterier til deltagelse i OL, WSC, UOL/EYOF, 

JVM og andre event sikre koordination og inddragelse af Grønlands Skiforbund 
og IBU-Grønland, så atleter, uanset geografi (Grønland eller Danmark) opnår fair 
og ens udtagelseskriterie til de fælles events som er. 

Internationalt: 
• Sikre kontinuitet og netværk internationalt ved at repræsentere Danmark ved 

internationale møder og seminarer. 
Facilliteter: 

• Tovholder på etablering af et træningstilbud for skiskydning (luftbane) og 
rulleskibaneved CopenHill. 

 
(* national elite = de til enhver tid bedste danske løbere, vi råder over) 
 
Der afvikles minimum ét halvårligt statusmøde / seminar mellem KS’s projektansvarlige 
og DSkiF’s politiske kontakt og DSkiF sekretariat med fokus på indholdet af denne 
samarbejdsaftale, herunder specielt fremdriftet i de identificerede projektaktiviteter. 
Derudover er der løbende interaktion via DSkiF’s politiske kontakt og DSkiF sekretariat. 
 
På det halvårlige møde etableres en plan med hovedpunkter / målepunkter for det 
kommende halvår til sikring af effektiv opfølgning og kommunikation mellem DSkiF og 
KS og til sikring af, at KS og DSkiF er helt enige om, hvilke aktiviteter der varetages af 
KS. Der følges samtidig op på aktiviteterne i det forgangne halvår. Den videre 
økonomiske støtte er afhængig af det forgangne års målopfyldelse. DSkiF er ansvarlig 
for initiering af dette opfølgningsmøde, som skal varsles seneste en måned før mødets 
afholdelse. 
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§ 2 
Aftaleperioden 

 
Aftalen er indgået for en etårig periode, fra underskiftsdatoen. Aftalen evalueres dog 
ved hvert halvårsmøde med fokus på aktivitetsopfølgning. Den forlænges med ét år af 
gangen medmindre den opsiges. 
 

§ 3 
Projekt langrend og skiskydning vilkår 

 
Organisation og ledelse 
• KS har sin egen bestyrelse valgt på generalforsamling som angivet i vedtægterne for 

foreningen. 
• Projektet ledes af en KS ansat projektkoordinator, som KS har ansat i gns. 10t pr. 

uge. KS har den fulde arbejdsledelse ift. den ansatte projektleder. Ift. snitflader mod 
DSkiF sker dette mod DSkiF ansatte Administrationschef/Generalsekretær. 

• KS er organiseret og opererer i henhold til DSkiF’s dokument ”Good Governance for 
DSkiF”, når det vedrører projekt Langrend og Skiskydning, altid seneste 
versionering. 
• Projektet daglige drift varetages af ansvarlige personer med klare ansvars- og 

kompetenceforhold. Afregning af deltagelse fra f. eks Grønland i de generelle 
aktiviteter, prisfastsættes og faktureres af KS. 

 
Økonomi og støtte 
DSkiF støtter projekt langrend og skiskydning økonomisk ved at udbetale 2 årlige rater 
kontant støtte i henholdsvis juni/juli og december. DSkiF støtter projektet i aftaleperiode 
med samlet kr. 175.000,00. KS støtter projektet i aftaleperioden med samlet kr. 
150.000,00. 
 
Drift og medarbejdere 
DSkiF kan hjælpe med driften af projektet ved at stille medarbejderresurser fra DSkiF’s 
sekretariat til rådighed mod betaling. Omkostninger til transport, rejserefusion og andet, 
som medarbejderne har i forbindelse med hvervet for KS, er DSkiF uvedkommende. 
For det arbejde, som medarbejdere udlånt af DSkiF udfører for KS, refererer 
denne/disse til KS’s ansatte projektkoordinator. 
 

§ 4 
Yderligere generelle forhold 

 
Igennem samarbejde med skiklubber, som er medlemmer af DSkiF, skal KS være 
tovholder og udførende for DSkiF’s talentudviklingsprogram og elitearbejde indenfor 
langrend og skiskydning. Aktiviteterne indenfor denne del af dansk Langrend & 
Skiskydning – og prisfastsættelsen heraf – tilbydes og afregnes ligeværdigt uanset 
klubmedlemskab, herunder gælder også løbere fra Grønland. Det er KS der beslutter 
og kommunikerer, hvilke aktiviteter der iværksættes og hvordan økonomien prioriteres. 
KS er ansvarlige for at udbrede kendskabet til disse aktiviteter til ikke egne 
klubmedlemmer & klubber. 
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KS er i øvrigt underlagt DSkiFs og DIFs generelle Good governance principper samt 
processer for matchfixing, inklusion, doping osv. 
    
 

§ 5 
Parternes forpligtelser 

 
DSkiF samarbejder med KS gennem møder og seminarer, på træningsfaglige områder, 
ekspertområder og på talent- og eliteledelsesmæssige områder. DSkiF involverer tidligt 
KS i emner og processer (f.eks. vedrørende olympiske events) relevant for Langrend & 
Skiskydning, der drøftes med Danmarks Idrætsforbund, hvor DSkiF er et af 
specialforbundene. Derudover støttes KS økonomisk og med adgang til 
medarbejderressourcer.  
KS forpligter sig til at udføre aktiviteterne omtalt i denne aftale, inklusive aktiviteter aftalt 
på møder og i sæsonplaner. 
Såfremt KS kan se, at målsætninger ikke kan nås, er det KS’s opgave at gøre DSkiF 
opmærksom på dette så hurtigt som muligt og samarbejde med DSkiF om alternative 
indsatser og løbende justering af målsætningerne og evt justering af støtte. 
 

§ 6 
Udgiftsgodtgørelse/regnskab 

 
DSkiF hæfter ikke på nogen måde for dispositioner og udgifter i KS eller Projekt 
Langrend & Skiskydning. DSkiF støtter dog KS økonomisk på overordnet plan som 
beskrevet i § 3. Tilskuddet til KS afregnes i henhold til ”Good Governance for DSkiF 
kraftcentre”. 

§ 7 
Uoverensstemmelser 

 
I tilfælde af uoverensstemmelser parterne imellem, der udspringer af denne aftale, eller 
som i øvrigt opstår i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter og projekter, søges 
disse løst i mindelighed og om nødvendigt ved voldgift efter DIF’s 
voldgiftsbestemmelser. 
 
Dato:    Dato: 2. april 2020 
 
 
 
________________________  ___________________________ 
For KS (formand & kasserer)   For DSkiF (Politisk projektansvarlig  

& adm.chef) 
 
 
 
Aftalen underskrives i to eksemplarer med et eksemplar til hver part. 
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